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Raadsstuk 

 

Onderwerp  

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Haarlem 2019 

Nummer 2019/ 914654 

Portefeuillehouder Presidium  

Programma/beleidsveld Bestuur 

Afdeling Griffie 

Auteur J. Spier  

Telefoonnummer 023 5113034 

Email jspier@haarlem.nl 

Kernboodschap Vanaf 1 januari 2019 is er een nieuw Rechtspositiebesluit decentrale ambtsdragers 

en een nieuwe Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers van 

kracht. De eigen regelingen dienen hierop te worden aangepast.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Bestuur wordt verzocht te adviseren op het voorstel van het 

presidium en over de wijze van agendering van het voorgestelde besluit in de 

raad. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en 

fracties 2018 

Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het presidium, 

 

Besluit: 

 

1. Tot het intrekken van de artikelen benoemd in de hoofdstukken I tot en 

met IV en VI van de Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, 

wethouders, commissieleden en fracties 2018; 

2. Tot het in stand laten van de artikelen benoemd in hoofdstuk V van de 

Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, 

commissieleden en fracties 2018 (bepalingen voor fracties); 

3. Tot het hernoemen van de Verordening geldelijke voorzieningen 

raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties 2018 naar: 

“Verordening geldelijke voorzieningen gemeenteraadsfracties Haarlem 

2019”; 

4. Tot het vaststellen van de Verordening rechtspositie raads- en 

commissieleden Haarlem 2019;  

 

de griffier,     de voorzitter,  
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1. Inleiding 
Vanaf 1 januari van dit jaar is er een nieuw (landelijk) Rechtspositiebesluit decentrale politieke 

ambtsdragers en een Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers (o.a. burgemeesters, 

wethouders, raadsleden en commissieleden) van kracht.  In deze regelgeving zijn de 

rechtspositieregels van alle voorzitters, dagelijks bestuurders en volksvertegenwoordigers van 

gemeenten, provincies en waterschappen, in één besluit en één regeling samengevoegd. Dit is het 

sluitstuk van een meerjarig harmonisatietraject, waarbij de vroegere zeven rechtspositiebesluiten en 

onderliggende regelingen met betrekking tot politieke ambtsdragers zijn gemoderniseerd en waar 

mogelijk geharmoniseerd. De (wijzigingen en) toepassing van arbeidsvoorwaarden in het 

rechtspositiebesluit en rechtspositieregeling zijn per 1 januari 2019 direct van toepassing op de 

lokale politieke ambtsdragers in alle gemeenten. De landelijke regels overrulen namelijk in juridische 

zin de lokale regels. In Haarlem kent men het zgn. schaduwraadslid dat (als plaatsvervanger van een 

raadslid) zitting kan nemen in de commissies (ex art 82  Gemeentewet). In die hoedanigheid  wordt 

een schaduwraadslid geacht een commissielid te zijn in de zin van de Gemeentewet en het daarop 

gebaseerde rechtspositiebesluit. De huidige Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, 

wethouders, commissieleden en fracties” dient op die onderdelen die nu anders geregeld (kunnen) 

worden te worden aangepast. Veel van de bepalingen uit deze verordening zijn in het 

Rechtspositiebesluit en de Rechtspositieregeling geregeld waardoor deze op lokaal niveau niet meer 

hoeft te worden opgenomen. Waar het nadere regels betreft ten aanzien van de rechtspositie van 

raads- en commissieleden is de gemeenteraad bevoegd. In het nieuwe rechtspositiebesluit is bepaald 

dat het college de bevoegdheid heeft om, ter uitwerking van dat besluit, nadere regels te stellen voor 

burgemeester en wethouders. De keuzes die het rechtspositiebesluit overlaat om te maken op lokaal 

niveau kunnen worden vastgesteld in lokale regelingen. De bestaande regelingen voor raadsfracties 

(nu onderdeel van de Verordening geldelijke voorzieningen) kunnen gehandhaafd blijven in een 

aparte verordening door de huidige verordening te hernoemen. Uit de huidige Verordening geldelijke 

voorzieningen worden ingetrokken die artikelen die voorzieningen regelen voor raadsleden, 

wethouders en commissieleden.  

2. Voorstel aan de raad 

Het presidium stelt de raad voor te besluiten:   

 

1. Tot het intrekken van de artikelen benoemd in de hoofdstukken I tot en met IV en VI van 

de Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en 

fracties 2018; 

2. Tot het in stand laten van de artikelen benoemd in hoofdstuk V van de Verordening 

geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en fracties 2018 

(bepalingen voor fracties); 
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3. Tot het hernoemen van de Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, 

wethouders, commissieleden en fracties 2018 naar: Verordening geldelijke 

voorzieningen gemeenteraadsfracties Haarlem 2019; 

4. Tot het vaststellen van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Haarlem 

2019;  

 

3. Beoogd resultaat 

Een nieuwe verordening op te stellen die de rechtspositie regelt van raads- en commissieleden. 

De bestaande regelingen voor gemeenteraadsfracties te handhaven en onder te brengen in een 

aparte verordening.   

 

4. Argumenten 

De regels betr. de rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers laten lokale regelruimte bij 

gemeentelijke verordening over onderstaande onderwerpen. Als resultaat van een consultatie van 

het Seniorenconvent d.d. 7 oktober 2019 stelt het presidium de raad voor de volgende voorzieningen 

te regelen in de eigen verordening.  

 

 Voorstel presidium 

Een deel van de raadswedde aan te merken als 

presentiegeld. 

Niet doen 

Vaststellen hoogte van de verplichte toelage 

voor leden van een onderzoekscommissie als 

bedoeld in artikel 155a, derde lid 

Gemeentewet. 

Regelen in aparte verordening 

Een toelage voor leden van een door de 

gemeenteraad aan te wijzen bijzondere 

commissie. 

Regelen in aparte verordening 

Verhoging vergoeding commissieleden (niet-

raadsleden) voor het bijwonen van 

commissievergaderingen i.v.m. bijzondere 

deskundigheid of zwaarte taak. 

Regelen in aparte verordening 

Een vergoeding voor reis- en verblijfskosten 

voor dienstreizen buiten de gemeentegrenzen 

aan raads- en commissieleden. 

Doen 

Het verstrekken van een bedrag aan raadsleden 

ten behoeve van een verzekering bij 

arbeidsongeschiktheid, ouderdom en 

overlijden. 

Doen  
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Vergoeding van kosten voor loopbaanoriëntatie 

of arbeidsmobiliteit bevorderende activiteiten 

aan een raadslid.  

Niet doen  

 

De voorgestelde keuzes bij deze onderwerpen zijn in de voorliggende concept- verordening verwerkt. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Afhankelijk van de keuzes die de gemeenteraad maakt voor wat betreft de lokale regelruimte die het 

rechtspositiebesluit biedt is er extra budget benodigd. Deels zou dat structureel budget betreffen 

(verstrekken bedrag aan raadsleden t.b.v. een verzekering), deels incidenteel budget, afhankelijk van 

activiteiten (vergoeding bijzondere commissies, reis- en verblijfkosten buiten de gemeentegrenzen). 

Voor deze tot op heden onvoorziene kosten voor 2020 zal via de berap 2020 het benodigde budget 

worden voorgesteld.  Er is een bedrag van ca. € 90.000 ingeschat. 

 

6. Bijlagen 

1. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Haarlem 2019 

2. Versie met overzicht keuzes voor de gemeenteraad. 

3. Huidige Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden, wethouders, commissieleden en 

fracties 2018 

 

 

 

 

 


